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Trond Stiklestad

• Siviløkonom og organisasjonssosiolog

• Førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen og 

førstelektor II Handelshøyskolen BI

• Medlem NTNU Center for Sport and Culture management 

Research

• Rådgiver i Posisjon

• Etablert 2 virksomheter – Posisjon ( 2001) en av disse

• Fagområder strategi, ledelse, organisasjonsutvikling

• Medforfatter av boken «Ledelse i små og mellomstore 

virksomheter», 2 utg 2018
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Omdømme utgangspunkt:

• Et omdømme vil en virksomhet etablere uansett, på godt 

eller vondt. 

• Grunnlaget for et godt omdømme ligger forankret i god 

visjon, verdier og god strategisk ledelse
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En elsket og hatet svømmer! 



Omdømme er enkelt sagt

• … den generelle anseelse en 

virksomhet har. 

Det snakkes sjelden om at produkter har et 

omdømme, men både personer, virksomheter, 

bransjer, organisasjoner, regioner, nasjoner og 

offentlige etater har et omdømme.
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Verdien av et godt omdømme

• Et godt omdømme betraktes av mange som 

virksomhetens viktigste verdi og ressurs 

(Alsop, 2004)

Reduserer nedfart Skaper oppdrift



© Trond Stiklestad
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Virksomhetens  mange ”identiteter”

• Identitet = hva vi faktisk er

• Omdømme = hva andre opplever 
oss som

• Ønsket identitet = det vi vil oppleves som

• Kommunisert identitet = det vi sier om oss selv

• Ideel identitet = det vi bør oppleves som

• Image = hva vi tror andre opplever oss som

(Balmer og Greyser, 2002)

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.emu.dk/elever4-6/billeder/humfag/identitet/hvem.jpg&imgrefurl=http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/identitet/&h=264&w=195&sz=14&hl=no&start=3&tbnid=UgxxjheKPOAL6M:&tbnh=112&tbnw=83&prev=/images?q%3DIdentitet%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26sa%3DG
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Et omdømme bygges fra innsiden, men ses fra utsiden.

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/svommehaller/kvernevik-svommehall/

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/svommehaller/kvernevik-svommehall/


Omdømmearbeidet starter 
på innsiden

“Omdømmet er en refleksjon av din identitet”. 

Peggy S. Brønn, Handelshøyskolen BI en av Norges ledende

akademikere på omdømmefeltet.

© Trond Stiklestad



© Trond Stiklestad
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Credit: BigStockPhoto

Formål
Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve 
svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov.
Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende 
organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Norges Svømmeforbunds motto
“Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder”.

Visjon
Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.
”Svømming” omfatter samtlige grener tilsluttet NSF, herunder svømming, stup, vannpolo og 
synkronsvømming.

Verdier
Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende

“GLAD I” VANN! https://svomming.no/forbundet/om-forbundet/

http://www.bigstockphoto.com/


Hvordan dannes og 

påvirkes et omdømme?

Folks erfaringer
med virksomheten, ledere og 

medarbeidere

Virksomhetens 
egen kommunikasjon

Omtale i
media

Ulike gruppers 
oppfatninger

Liker
Stoler på

God følelse for 

Omdømme

Forenklet utgave av modell
Apeland – ”Det gode selskap”
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Ipsos Omdømmemåling 2018
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Virksomheter er dummere 

enn de trenger å være!

Om vi bruker den samlede kompetanse og 

erfaring som finnes i virksomheten vil vi lykkes 

i langt større grad!

- Del kunnskap og erfaringer!
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Omdømme og svømmeforbundet 
– viktige tema for oss?



Velkommen !
«Konkurrenter»

Andre 
aktiviteter
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Sponsing/ samarbeidsavtaler

• “En investering i idrett, kultur og samfunnsnyttige formål for å 

støtte virksomhetens egne mål”

• Ikke ulikt alle andre former for ressursanvendelse, så vil

sponsorer/samarbeidsaktører analysere hvordan anvende

ressurser for å oppnå en optimal effekt

En sponsor og samarbeidsstrategi bør 
være slik at de objekter en sponser skal 
tilføre virksomheten noe som enhver 
annen økonomisk investering



Sponsing/samarbeid
Når interessentene ikke er kommersielle aktører!
Kommune(r), en region, nasjon Norge, lag og foreninger

Opplevelser, identitet, stolthet, trøkk, refleksjon, …
Idrett kan være svært viktige elementer på et sted!
Inn i «Kommuneplanens Samfunnsdel» og kommunens/regionens skryteliste!

Aktivitet, arbeidsplasser, økt etterspørsel, skatteinntekter, folkehelse…

Enkelte kommuner og regioner er svært dyktige til å legge til rette, bistå 
økonomisk og med andre ressurser. Andre mindre dyktige - evne og/eller vilje?

Argumenter er å vise til analyse av verdi: 
- Publikumsopplevelser og ringvirkningsanalyser
- Folkehelse
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Hva er gode sponsor- og 

samarbeidsobjekter for oss?

Sentral premiss:

Vi skal gjøre mer av det vi liker selv!

Bilde hentet fra Vestbyen Svømming Bilde hentet fra Norges Svømmeforbund  Medley.no
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SPORT Merkeverdimodell

Egenskaper Merkeverdi Konsekvenser

Suksess
Hovedtrener
Hovedprofiler

Mediedekning
Lokalisering
Konkurransefortrinn
Støtte/ supportere

Omdømme
Tradisjon
Underholdnings-
pakken/ - leveranse

Opplevd kvalitet
Merkekjennskap
Merke –
assosiasjoner
Merkelojalitet

Nasjonal 
mediedekning
Salgseffekter
Sponsing
Atmosfære
Billettsalg

Opplevd verdi
Markedsarena

Team- relatert

Organisasjons- relatert

Markeds- relatert

Bilde hentet fra Svomming.no 
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Globale

Internasjonale

Nasjonale

Regionale

Lokale
«Sport event pyramiden», Schank 2005 

Egenskaper ved sponsor og 

samarbeidsobjektet

Vårt nedslagsfelt; 
er vi lokale, regionale, nasjonale, 
internasjonale, globale?

Sponsors nedslagsfelt; 
er de lokale, regionale, nasjonale, 
internasjonale, globale?
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Om undersøkelsen - Utvalg
27

Bidragsytere til utvalget
For å nå relevante organisasjoner som blir 
sponset har Sponsor Insight samarbeidet med 
og/eller benyttet lister fra aktører som på ulike 
måter samler/organiserer de enkelte 
sponsorobjektene. 

Idrett
• Norges Idrettsforbund
• Norsk Toppfotball
• Norsk Topphåndball
• Norsk Topphockey

Kultur
• Norske Konsertarrangører
• Norske Festivaler
• Festivalmagasinet
• Norsk Teater og Orkesterforening 
• Kulturrådet

Sosio
• Innsamlingskontrollen
• Frivillig Norge

De aktuelle organisasjonenes oversikter danner 
grunnlaget for den totale «sponsorobjekt-
populasjonen». Det antas imidlertid å være en del fri 
kultur, idrettsarrangement og idrettsutøvere som ikke 
fanges opp av de aktuelle kildene. 

Utvalg
Kartleggingen er ”avgrenset” til idrett-, kultur-
(herunder også festivaler) og sosio-sponsing 
(sponsing av humanitære/frivillige organisasjoner).

Totalt inngår tall for 1953 sponsorobjekter 
konkret i undersøkelsen:
• 1671 idrettsobjekter
• 204 kulturobjekter
• 78 sosioobjekter

Disse har dannet grunnlaget for å beregne den totale 
størrelsen på sponsormarkedet. Brutto antall objekter 
i disse kategoriene er cirka 16.000:

• Idretten består av cirka 12.500 objekter, fordelt på 
cirka 7.500 idrettsklubber med undergrupper som 
er sponsorobjekter hver for seg. Samt forbund, 
arrangement og utøvere. 

• Innenfor kultur er det tatt utgangspunkt i de cirka 
3000 objektene som er registrert hos ulike 
samlende organisasjoner og i ulike databaser. Av 
disse er det cirka 600 festivaler. 

• Innenfor sosio-sponsing er det tatt utgangspunkt i 
at denne kategorien består av cirka 320 
organisasjoner. 

SPONSORMARKEDET
2017/18  Rapport fra Sponsor Insight
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Sponsorstrategi på 3 områder:

1. Oppmerksomhet/ eksponering, merkevarebygging, 
omdømmebygging, profilering

2. Arena for relasjonspleie; kunder og partnere/ andre 
interessenter

3. Aktiviteter for intern markedsføring, etablering av 
vinnerkultur, faglig og sosiale arr. i tilknytning til 
sponsorengasjement
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• Direkte
– Salgsøkning og lønnsomhet ( kommersiell virksomhets endelige mål)

– Styrke/ endre holdninger i markedet og i samfunnet til egen virksomhet (omdømme)

– Utøve samfunnsansvar/ samfunnsengasjement ( stolthet internt, omdømme, en samfunnsaktør)

• Indirekte
– Oppmerksomhet, eksponering, merkevarebygging

– Nå målgrupper, bearbeide markeder

– Bygge relasjoner med kunder, leverandører, nettverk

– Styrke/ endre holdninger i egen virksomhet

– Kulturbygging

– Læring

– Skape stolthet

– Sosial arena

– Rekruttering, avdekke trender, …

Marked

HR/ Personal

Målsetting ved sponsing og 

samarbeid (kommersielle aktører)
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Målsetting ved sponsing og samarbeid

– Kommuner eller frivillighetsNorge, andre?
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Samarbeidspartnere 2019 →

– hvorfor skal noen sponse og samarbeide med oss?

• Hva er attraktivt med oss i dag: 
– Vår visjon og våre verdier?

– Vår målgruppe?

– Vår profil?

– Vår kvalitet i leveranse – selve «hovedproduktet»?

– Vår kvalitet ved ivaretakelse av samarbeidspartnernes interesse?
Profesjonalitet og innhold i samarbeidet

– All oppmerksomhet og eksponering rundt vår idrett?

– At gjennom oss kan et samfunnsansvar og et 
samfunnsengasjement komme til uttrykk?

– Annet?

• Hva kan styrke vår attraktivitet fremover? 
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Foto: Trond Stiklestad (bildet er ikke arrangert!)



33



34

Om svømming – noen betraktninger
Frank Pedersen, Daglig leder Lambertseter svømmeklubb

• Svømming har en naturlig rekruttering – foreldre vil at barna skal lære å svømme

– «Når de har lært å svømme, blir det ofte frafall. 
Deres behov er dekket».

Utfordringer oppsummert:

– Bassengkapasitet og ugunstige treningstider for noen
• Bassengaktiviteter kan komme i konflikt med hverandre

– Å sertifisere nok trenere

– Konkurranseporet ivaretas, men alle er ikke på det løpet.
• Å ha et mer breddetilbud kan være fornuftig

– Myten om at svømming er dyrt. Svømming er ikke dyrt, 
svømmeopplæring er det som kan oppleves som dyrt:
Det koster typisk 6-700 kr. pr. mnd å gå til svømmeopplæring

– At kommune og/eller kommersielle aktører tar del i svømmeopplæring. 

Svømmeopplæring er en viktig del av vårt inntektsgrunnlag 
som ideel virksomhet 

Kapasitet/ressurser

Tilbud/ behov

Kostnader

Inntektsgrunnlag

Rekrutteringsutfordring

Bildet er hentet fra Lamberseter svømmeklubb
https://www.lsvk.no/svommeopplaering/

https://www.lsvk.no/svommeopplaering/
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Har vi gode historier å 

fortelle om oss selv?

… til andre i 

svømmeforbundet 

…til omgivelsene?



36

Kommunikasjon:
Hva bør vi kommunisere om oss selv?

Utvikling: 
Er det noe vi bør utvikle av vårt tilbud 
– vår tilrettelegging?
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Masters
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Takk for oppmerksomheten


